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Uitbreiding experiment Regelluwe scholen

B¡jlagen
Toelichtingen

Geacht Bestuur,
Binnen het experiment Regelluwe scholen mag een beperkt aantal basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs bepaalde regels loslaten om vernieuwingen
te kunnen doorvoeren in hun onderwijs. Doel is te onderzoeken of het afwijken
van bepaalde onderdelen van de wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of
een grotere doelmatigheid van het onderwijs. Om de kracht van het experiment
te vergroten, wordt het experiment op vijf kansrijke thema's uitgebreid. Minister
Slob heeft dit aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 januari
2018.

Het experiment is in januari 2016 van staft gegaan en loopt door tot en met 2021
(zie ook het Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO). Alle deelexperimenten
van de deelnemende scholen worden gemonitord om de effecten van deze
experimenten in beeld te brengen. Na afloop van het experiment wordt bekeken
of deze afwijkingen voor alle scholen in de betreffende sector beschikbaar kunnen
worden gemaakt.
U ontvangt deze informatie over de uitbreiding van het experiment, omdat wij u
willen vragen of u dit onder de aandacht wilt brengen van scholen en/of
schoolsoorten die onder uw bestuur vallen en die de komende tijd mogelijk willen
meedoen aan een van deze deelexperimenten.

Uitbreiding op vijf thema's
Minister Slob wil de effecten van vijf deelexperimenten nader verkennen. Scholen
die hier nu al mee experimenteren, zien positieve resultaten. Deze experimenten
worden nu uitgebreid, zodat de consequenties van deze afwijkingen breder
kunnen worden bekeken. Het gaat om de volgende onderwerpen:
het verminderen van instroommomenten voor kleuters in het

PO

het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd (PO en VO)
het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo
het afnemen van deelexamens op de eigen school
het afwijken van bevoegdheidseisen in het VO
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Aanmeldings- en selectieprocedure
Voor de genoemde onderwerpen wordt de komende tijd een beperkt aantal
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scholen geworven die willen deelnemen aan deze deelexperimenten. Hiermee

vergroten we de diversiteit binnen het experiment, zodat ervaring kan worden
opgedaan onder een bredere afspiegeling van het scholenveld. De uitbreiding
betreft maximaal 48 scholen. Er worden acht scholen per onderwerp toegevoegd
Het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd wordt uitgebreid met acht
basisscholen en acht VO-scholen. De selectie gebeurt op basis van een aantal
criteria. Ook loting is onderdeel van de selectieprocedure.
Voorwaarde voor deelname is dat het gaat om scholen met aantoonbaar goede
onderwijskwaliteit. Dit betekent dat basisscholen en scholen of afdelingen in het
voortgezet onderwijs, aan wie het predicaat Excellente school is toegekend
('Excellent') of die van de inspectie het oordeel 'Goed' hebben gekregen, in
aanmerking komen voor deelname. Andere scholen die in aanmerking willen
komen, hebben de mogelijkheid om in het kader van dit traject de waardering

'Goed'te behalen.
In de bijlage vindt u meer informatie over de voorwaarden om deel te nemen, de
selectieprocedure en de vijf deelexperimenten waarvoor nieuwe deelnemers
worden gezocht. Scholen die willen meedoen, moeten het aanmeldingsformulier
uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 (voor 12.00 uur) indienen.
Het is de bedoeling dat scholen die worden toegelaten tot het experiment, snel
van start gaan met het betreffende deelexperiment. Dan is er nog voldoende
'experimenteeftijd'om na afloop van het experiment een betrouwbaar beeld te
hebben van de effecten van de experimenten. Scholen die niet over het oordeel
'Excellent'of 'Goed' beschikken, ontvangen zo snel mogelijk na hun aanmelding
nader bericht over de vervolgstappen die zij moeten zetten.
Meer algemene informatie over het experiment en de ervaringen van
deelnemende scholen is te vinden op de website www.regelluwescholen.nl. Wij
hopen dat we via deze oproep aan de schoolbesturen aanmeldingen ontvangen
van gemotiveerde scholen die aan de slag willen met een van de vijf
deelexperimenten.
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